
 

 

У К Р А Ї Н А  

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

РІШЕННЯ  

Сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

с. Крижанівка 

«12» листопада  2019 року                                                                       № 1045-VII   

 

Про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад 

 

 Враховуючи результати обов’язкового громадського обговорення 
підготовленого спільною робочою групою проекту рішення «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», яким передбачено об’єднання Фонтанської, 
Олександрівської та Крижанівської територіальних громад в одну об’єднану 
територіальну громаду з центром в с. Фонтанка, керуючись приписами Європейської 
Хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська 
сільська рада Лиманського району Одеської області -   

ВИРІШИЛА : 

1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», який 25.09.2019 затверджено спільною робочою групою Олександрівської 
сільської ради, Крижанівської сільської ради та Фонтанської сільської ради з 
підготовки проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

та підтримано більшістю мешканців Крижанівської територіальної громади за 
результатами обов’язкових громадських обговорень (додається). 

2. Проект рішення схвалений п. 1 цього рішення сесії, в порядку 
передбаченому ч. 3 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», у п’ятиденний строк подати до Одеської обласної 
державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту 
Конституції та законам України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 
Крупицю Н.Г.  
 

 

 



Додаток 1 до рішення  
Крижанівської сільської ради №1045-VII від 12.11.2019 року 

 

Додаток до Протоколу Засідання спільної робочої групи  

Олександрівської сільської ради, Крижанівської сільської ради та Фонтанської сільської ради з  
підготовки проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 25.09.2019 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 

Відповідно до статей 2, 4, 6. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Олександрівська, Крижанівська та Фонтанська сільські ради вирішили: 

1. Об’єднатися з територіальними громадами села Олсксандрівка та селища Світле 
Олександрівської сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради, 
села Фонтанка Фонтанської сільської ради в Фонтанську сільську об’єднану територіальну 
громаду з центром у селі Фонтанка. 

2. Доручити сільському голові Фонтанської сільської ради Мішіній Н.П. звернутися до 
Одеської обласної ради з клопотанням про утворення Фонтанської сільської об’єднаної 
територіальної громади з центром у селі Фонтанка. 

3. Повноваження Олександрівської сільської ради, Крижанівської сільської ради та 
відповідних сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами 
місцевого самоврядування, сільським головою Фонтанської територіальної громади, утвореної 
внаслідок добровільного об’єднання. 

4. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад (додаток 1). 

5. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Олександрівської сільської ради та 
Крижанівської сільської ради визначити Фонтанську сільську раду, утворену внаслідок 
добровільного об’єднання. 

Додаток І до проекту рішення Олександрівської,  
Крижанівської або Фонтанської сільських рад 

 «Про добровільне об’єднання територіальних  
громад» № ______від ___________2019 року 

 

П Л А Н  

організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад 

1. Розробити проект Статуту Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади. 
2. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Фонтанської 

сільської об’єднаної територіальної громади. 
3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради. 
4. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається 

староста. 
5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту. 
6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі 

місця. 
7. Провести інвентаризацію власності. 
8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги. 
9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення 

об’єднаної територіальної громади. 
10. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.                      
                          Секретар спільної робочої групи________________ Іокіщу В.І. 

 

 

      Секретар ради                                                                                                                      Л.Л. Бондаренко 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 

Проект рішення XLVIII сесії Крижанівської сільської ради VII 

скликання 

Автор: постійна комісія з питань прав людини, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної 
політики 

 

Про впорядкування організаційних питань роботи Центру надання 
адміністративних послуг Крижанівської сільської ради 

 
З метою подальшого вдосконалення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Крижанівської сільської ради, розширення переліку 
надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості, створення прозорих, 
зручних та доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб’єктам 
господарювання адміністративних послуг, відповідно до ст. ст. 8, 12 Закону України 
«Про адміністративні послуги» та Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-

р від 16.05.2014 «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг, керуючись ст. ст. 
26, 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська 
сільська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг Крижанівської сільської ради, затвердити 
перелік послуг в наступній редакції.(Додаток №1). 

2. Погодити інформаційні та технологічні картки з нововведених послуг, 

після їх затвердження з Виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради до 
31.12.2019 року. 



3. Начальнику ЦНАП – адміністратору - Галянт В.В. - внести зміни до  
переліку адміністративних послуг, та забезпечити надання послуг до 31.12.2019 
року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову   постійної 
комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника С.В. 

 

 

 

Сільський голова                                                                           Н.Г.Крупиця 

        
 

 

 

 

 

Додаток 1 

До проекту рішення Крижанівської сільської ради XLVIII сесії 
ПЕРЕЛІК 

(зміни) 
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг  

Крижанівської сільської ради 

№ 
з/п 

Найменування адміністративної послуги  Правові підстави для надання адміністративної 
послуги 

1 Державна реєстрація шлюбу з видачею 
свідоцтва 

 Сімейний кодекс України, Закон України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану», 

2 Державна реєстрація народження особи з 
видачею свідоцтва 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану», - " - 

3 Державна реєстрація смерті з видачею 
свідоцтва. 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану», -«- 

4 Реєстрація заяви власника об»єкту 
нерухомого майна про заборону вчинення 
реєстраційних дій 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 
2004 року № 1952-IV 

5 Видача  інформаційної довідки про наявність 
у фізичної особи земельної ділянки 

 Закон України “Про Державний земельний 
кадастр” 

6 Внесення до ДЗК відомостей про земельну 
ділянку 

Закон України “Про Державний земельний 
кадастр” 

7 Внесення до ДЗК відомостей про обмеження 
використання землі з видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний 
кадастр” 



8 Внесення відомостей про сервітут  Закон України “Про Державний земельний 
кадастр” 

9 Прийняття повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

10 Внесення змін до повідомлення про початок 
виконвння будівельних робіт 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

11 Реєстрація декларації про початок виконання 
будівельних робіт 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

12 Скасування декларації про початок виконання 
будівельних робіт 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

13 Реєстрація декларації про готовність об»єкта 
до експлуатації 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

14 Внесення змін до декларації про готовність 
об»єкта до експлуатації 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

15 Внесення змін до будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України», Закон України «Про адміністративні 
послуги», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України «Про 
архітектурну діяльність» 

16 Прийняття заяви та документів для 
оформлення пенсії за віком 

Закон України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування»  



від 09 липня 2003 року №1058-ІУ зі змінами 

17 Видача довідки про доходи пенсіонера Закон України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» від 09 липня 
2003 року №1058-ІУ зі змінами 

 

 
Секретар ради                                                                                                              Бондаренко Л.Л. 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                      № 1047-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

України Шевчук Ніні Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка,  

вул. Миколаївська, 24 «а». 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 в 
Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянки України Шевчук Ніни Михайлівни та подані 
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України 

Шевчук Ніні Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 
24 «а». 

2. Передати громадянці України Шевчук Ніні Михайлівні безоплатно у 
власність земельну ділянку загальною площею 0,0324 га за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 
Миколаївська, 24 «а», кадастровий номер: 5122783200:02:001:2948. 



3. Зобов’язати громадянку України Шевчук Ніну Михайлівну виконувати 
обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу 
України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 
відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.). 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                      № 1048-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

України Акжигитовій Валентині Федорівні для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка,  

вул. Морська,45. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 в 
Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянки України Акжигитової Валентині Федорівні та подані 
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України 

Акжигитовій Валентині Федорівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 
Морська, 45. 

2. Передати громадянці України Акжигитовій Валентині Федорівні безоплатно 
у власність земельну ділянку загальною площею 0,0460 га за адресою: Одеська 



область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 
Морська, 45, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2940. 

3. Зобов’язати громадянку України Акжигитову Валентину Федорівну 
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 
кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 
відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.). 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                      № 1049-VII 

 

Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них документи та 
графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про землеустрій», Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно з переліком (додаток №1). 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи (Дерік Г.Н.).  

 

 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення сорок дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1049-VII від 12 листопада 2019 року  

 



ПЕРЕЛІК 

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Крижанівської 

сільської ради 

 

№
Адреса 

земельної 
ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов
на 

площа 
земельн

ої 
ділянки 

Цільове 
призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

 

Конюхов Ю.М. - - 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні 
відсутні графічні матеріали, на яких 
зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки. 

2. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

 

Іващенко А.Р. 
0,249 

га 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку 

 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану с. 
Крижанівка, поєднаного з детальним 
планом території с. Крижанівка. 

3. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

 

Цвєткова О.В. 0,15 га 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою:  

сщ. Ліски, вул. Вишнева, 31. 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                  № 1050-VII 

 

Про надання громадянці України Гниляк Таїсії Ісидорівні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка, вул. Центральна, 77 «а». 

 

Розглянувши заяву громадянки України Гниляк Таїсії Ісидорівни та подані 
матеріали, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 
області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати громадянці України Гниляк Таїсії Ісидорівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0480 га у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 
Центральна, 77 «а». 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати 
на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи (Дерік Г.Н.). 

 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                  № 1051-VII 
 

Про внесення змін в рішення сорок п'ятої сесії від 24 вересня 2019 року за № 
1015-VII. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Леличенко Костянтина 
Васильовича та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району 
Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Внести зміни та викласти в такій редакції: 
« 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянину України Леличенко Костянтину Васильовичу в 
оренду орієнтовною площею 0,018 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та споруд, розташованої за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Приморська, 2а/23. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати 
на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.).» 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   



 

Сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«12» листопада 2019 року                                                                                       № 1052-VIІ 
 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету  
Крижанівської сільської ради Лиманського району за  9 місяців 2019 року» 

         Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт за 9 місяців 2019 

року, Крижанівська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області за 9 місяців 2019 року. 
2. Звіт «Про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району за 9 місяців 2019 року» є невід’ємною частиною цього рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 
охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                          Н.Г. 
Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Лиманського району за 9 

місяців 2019 року 

до рішення 49 сесії  Крижанівської сільської ради VIІ cкликання  
№ 1052-VIІ від 12.11.2019 року 

 



Бюджет сільської ради на 2019 рік затверджено рішенням сільської ради від 
22.12.2018 року № 815-VІІ «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік» 
по доходах  та видатках у сумі 39336,00 тис. грн. 

Зі змінами, внесеними за 2019 рік, затверджено обсяг доходів у сумі  46433,10 

тис. грн. і видатків в загальній сумі 80237,10 тис. грн. 
В доход  бюджету за 9 місяців 2019 рік надійшло 37244,21 тис. грн., що 

складає  80,0 %  від річного плану надходжень, в тому числі до загального фонду 
бюджету надійшло 32485,09 тис. грн. при плані 42083,10 тис. грн., що складає 77 %.  

По спеціальному фонду при плані 4350,00 тис. грн. фактично надійшло 
4759,12 тис. грн., що складає 109,00 %.                               

Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові 
надходження – 30243,96 тис. грн (93 %  від загальних надходжень). 

Структура податкових надходжень була наступною: 
Найбільшими за обсягом за 9 місяців 2019 року були надходження по 

місцевим податкам і зборам – 18068,57 тис. грн. (59 % від загальної суми 
податкових надходжень). 

Структура надходжень по місцевим податкам і зборам за 9 місяців 2019 року 
була наступною: (найбільш істотні надходження) 

- податок на нерухоме  майно – 1314,01 тис. грн. 
- земельний податок з юридичних осіб – 1998,71 тис. грн.  
- орендна плата з юридичних осіб  - 5858,50 тис. грн. 
- земельний податок з фізичних осіб – 475,09 тис. грн. 
- орендна плата з фізичних осіб – 2340,79 тис. грн.  
Наступним за обсягом надходжень був Акцизний податок:  
- Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) – 7488,31 тис.грн., - частка в структурі податкових надходжень 

склала за 9 місяців 2019 року 24 %  

- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) – 1752,46 тис.грн. - частка в структурі податкових надходжень склала 
за 9 місяців 2019 року 5 %  

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів – 2901,42 тис. грн., частка в структурі податкових 
надходжень склала за 9 місяців 2019 року 9 %  

Неподаткові надходження склали 1435,97 тис. грн. (4 % від загальних 
надходжень).  

Надходження спеціального фонду бюджету. 
За 9 місяців 2019 року становили  4759,12 тис. грн. (Значну частку займають 

неподаткові надходження – 3871,73 тис. грн. – 81,4 % від загальної суми 
надходжень). 

Основну суму  надходжень спеціального фонду За 9 місяців 2019 року склали 
надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 



пункту -  3702,93 тис. грн. та надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 168,80 тис. грн. 

Доходи від операцій з капіталом склали 879,79 тис. грн., що становить 18,5 % 

загальних надходжень спеціального фонду. 
За 9 місяців  2019 року  запланована субвенція до районного бюджету у сумі 

4925,00 тис. грн. на будівництво дитячого садку; 

На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 41827,42 

тис. грн. при планових показниках на 9 місяців 2019 року 74204,94 тис. грн., що 
складає  56,36 %, від планових призначень, в тому числі по загальному фонду 
бюджету направлено 17563,63 тис. грн. при плані за 9 місяців 22469,44 тис. грн., що 
складає  78,2 % до планових призначень 9 місяців 2019 року, по спеціальному фонду 
бюджету направлено 24263,79 тис. грн., при плані  на 9 місяців 51735,5  тис. грн., що 
складає 46,9 %. 

За період січень-вересень поточного року використано бюджетні кошти по 

наступним напрямам: 
У структурі видатків сільської ради за загальним фондом домінуючими є: 
Поточні видатки 17563,63 тис. грн. – (100%) в т. ч.  
- видатки на соціальну сферу – 1074,85  тис. грн. (матеріальна допомога, 

поштові послуги, екскурсії для дітей, оздоровлення); 
- видатки на органи місцевого самоврядування – 10272,58 тис. грн;  
- на благоустрій села - (вуличне освітлення) – 713,59 тис. грн. 
- видатки на культуру – 837,05 тис. грн.; 
- дотація ЖКГ «Надія» – 3949,55 тис. грн.; 
- дотація Спортивному клубу «Крижанівський» - 322,19 тис. грн; 
Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі 

виконання бюджету за 9 місяців 2019 року направлено  24263,79 тис. грн.,  в тому 
числі на: 

- Придбання та встановлення стабілізатора напруги у будівлі Крижанівської 
сільської ради за адр.: с. Крижанівка, вул. Ветеранів – 85420,00 грн.; 

- Придбання системи поіменного голосування "Рада Голос" – 99800,00 тис.грн. 
- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Сонячна в с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області - 793 255,54 грн.; 
- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

водопроводу по вул.Сонячна в селі Крижанівка Лиманського району Одеської 
області" 13 824,00 грн.; 

- Проведення експертизи проекту будівництва в частині проектно-

кошторисної документації та надати Експертний звіт "Будівництво дитячого садка 
на 120 місць з вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-

оздоровчого призначення в рівні цокольного поверху на території с.Крижанівка, 
Лиманського району, Одеської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5122783200:02:001:2807" - 72027,56 грн.; 



- Проектні роботи з коригування проектно-кошторисної документації: 
"Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. Коригування" - 
60529,47 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул. Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски, 
Лиманський р-н, Одеська область - 31 868,32 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски, 
Лиманський р-н, Одеська область - 142 065,48 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Паустовського від вул. Марсельська 
до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область" - 2 

173,74 грн.; 
- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 

Марсельська, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 81 574,94 грн.; 
- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Марсельська, с. Ліски, Лиманський р-

н, Одеська область" - 976,53 грн.; 
- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лесі 

Українки, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 98 097,41 грн.; 
- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 

висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул. Лесі Українки, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 25 700,00 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лесі Українки, с. Ліски, Лиманський 
р-н, Одеська область" - 1 192,15 грн.; 

- Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (Коригування) - 

8856451,47 грн.; 
- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Шевченко, 

с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 323410,54 грн.; 
- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Шевченко, с. Ліски, Лиманський р-н, 
Одеська область" - 4975,24 грн.; 

- Багаторічні насадження - 104760,00 грн.; 
- Авторський нагляд за будівництвом об'єкта "Берегоукріплювальні роботи 

вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області. Коригування" - 23800,00 грн.; 



- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Безкоровайнова в с.Крижанівка 
Лиманського району Одеської області - 190069,20 грн.; 

- Комп'ютерне обладнання (програмно-апаратні комплекси) - 197625,00 грн.; 
- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 

висновку по об'єкту "Будівництво зовнішньої мережі водопостачання по вул. 
Шкільна в с. Ліски Лиманського р-ну Одеської області - 92 208,00 грн.; 

- Капітальний ремонт водопроводу по пров. 1 Центральний в с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області - 166 097,28 грн.; 

- Технагляд за об'єктом: "Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 
Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. Коригування" - 133520,71 грн.; 

- Послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення - 22890,00 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в с. 
Крижанівка Лиманського району Одеської області - 1 423 888,00 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Осипова в с. 
Крижанівка Лиманського району Одеської області - 759 444,17 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Українська від 
вул.Марсельська до вул.Заболотного в с. Ліски Лиманського району Одеської 
області - 1 038 103,08 грн.; 

- Будівництво (на землях загального користування) мережі водопроводу по 
вул. Шкільна в сщ. Ліски Лиманського р-ну Одеської області - 378 687,96 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Українська від вул.Марсельська до 
вул.Заболотного в с. Ліски Лиманського району Одеської області" - 3743,00 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області" - 4860,00 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Осипова в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області" - 2728,00 грн.; 

-  Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Одеська, с.Ліски, Лиманський район, Одеська область" - 31 868,32 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Українська, с.Ліски, Лиманський район, Одеська область" - 31 868,32 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Миколаївська, вздовж автодороги Одеса Южний в с.Крижанівка, Лиманського 
району, Одеської області" - 31 868,32 грн.; 



- Великовантажні мототранспортні засоби (сміттєвоз з заднім завантаженням 
АТ-3011 на базі шасі Renault D12) - 3 057 000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Одеська, с. 
Ліски, Лиманського району, Одеської області - 166 051,42 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Українська 
в с. Ліски Лиманського району Одеської області - 340 059,60 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Одеська, с. Ліски, Лиманського району, 
Одеської області" 2 551,78 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Українська в с. Ліски Лиманського 
району Одеської області" 5 215,14 грн.; 

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Безкоровайнова в с.Крижанівка 
Лиманського району Одеської області 443494,80 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Безкоровайнова в с.Крижанівка Лиманського району Одеської 
області" 7725,00 грн.; 

- Трактор Баларус-82.1 з навантажувачем НТ-1200, ківшем щелепним 0,6 
куб.м, Щіткою НО-86 та косаркою КР-1,65 657000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Лугова від вул.Марсельська 
до вул.Заболотного в с.Ліски Лиманського району Одеської області 1222026,80 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул.Лугова від вул.Марсельська до вул.Заболотного в с.Ліски 
Лиманського району Одеської області" 12739,00 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Миколаївська, вздовж автодороги Одеса Южний в с.Крижанівка, Лиманського 
району, Одеської області 1390907,48 грн.; 

- Роботи з розробки проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Ветеранів від 
вул.Бескоровайного до вул. Набережна с.Крижанівка Лиманського району Одеської 
області 25974,25 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Будівництво (на землях загального користування) мережі 
водовідведення по вул. Безкоровайного, с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області"  74 360,00 грн.; 

- Аванс 30% на будівництво (на землях загального користування) мережі 
водовідведення по вул. Безкоровайного, с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області 396990,63 грн.; 

- Придбання, монтаж, пусконалагодження камер відеоспостереження на 
місцях безпосередньої експлуатації 199865 грн.; 



- Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на 
капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бескоровайного від пров. 
Шкільний до вул. Ветеранів в с.Крижанівка Лиманського району Одеської області 
10 857,90 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення за адресою: вул.Миколаївська, вздовж автодороги Одеса 
Южний в с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області" 20 579,30 грн.; 

- Будівництво (на землях загального користування) мережі водопроводу по 
вул. Шкільна в сщ. Ліски Лиманського р-ну Одеської області 883605,24 грн.; 

- Технагляд за об'єктом: "Будівництво (на землях загального користування) 
мережі водопроводу по вул. Шкільна в сщ. Ліски Лиманського р-ну Одеської 
області" 15424,00 грн.; 

З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2019 році було 
прийнято 20 програм та затверджено кошти для їх реалізації на загальну суму 
63642860,00 грн: 

№ Програми РАЗОМ 

1 

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 

роки 

2061330,00 

2 
Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 роки 

365000,00 

3 
Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 роки 

1150000,00 

4 Програма організації та проведення культурних заходів на 2019 рік 50000,00 

5 

Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний 
клуб «Крижанівський» на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 роки 

703100,00 

6 

Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на на 2018-2020 роки 

8298430,00 

7 

Програма будівництва мереж водовідведення Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 

роки 

3450000,00 

8 

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 роки 

4175000,00 

9 

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018-2020 роки 

13940000,00

10 
Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 роки 

10150000,00

11 

Програма підтримки сільського будинку культури Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 

роки 

50000,00 



12 

Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2018-2020 роки 

4350000,00 

13 

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019-2020 роки 

7850000,00 

14 
Програма використання земель на території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік 

650000,00 

15 

Програма придбання багаторічних насаджень на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2018-2020 роки 

200000,00 

16 
Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільскої ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки 

5000000,00 

17 

Програми встановлення вуличного відеоспостереження 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2018-2020 роки 

300000,00 

18 

Програма фінансування заходів з відчудження (продажу) земельних 
ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної 
громади на території села Крижанівка та селища Ліски 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2018-2020 роки 

100000,00 

19 

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування житлом на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 

роки 

100000,00 

20 

Програма будівництва світлофорного об’єкту на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2019 рік 

700000,00 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської за 9 
місяців 2019 року згідно з прийнятими програмами визначено: 

- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш 
сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.  

- особливу увагу сільською радою було приділено соціальній і культурній 
сфері села; 

- проводились роботи з берегоукріплення, будівництва та ремонту доріг, 
освітлення, водопроводів, водовідведення, систем відеоспостереження; 

-  значна увага приділена благоустрою сіл Крижанівка ті Ліски, зокрема, 

придбано зелені насадження, сміттєвоз та трактор; 
- придбано спортивні човни класу «Оптиміст» для навчання дітей; 
На 9 місяців 2019 року заплановано видатків із загального фонду на утримання  

будинку культури 1058,11 тис грн., профінансовано 796,54 тис грн. у тому числі на 
оплату праці працівників будинку культури  748,27 тис грн., оплату комунальних 
послуг 40,56 тис грн. 

 Згідно з Програмами  «Милосердя у дії на 2019-2020 роки», що сприяють 
посиленню  соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств населення, 



за 9 місяців 2019 року 654 мешканців  с. Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну 
допомогу на загальну суму 764,61 тис. грн., з них: 

На оздоровлення (діти війни) – 221; 

До ювілею – 47; 

Учасники бойових дій  – 32; 

На лікування – 135; 

Тяжке матеріальне становище – 31; 

Народження дитини – 29; 

На лікування психічнохворих жителів -  5; 

Учасники АТО – 22; 

Ліквідаторам  аварії на ЧАЕС – 10; 

До Дня пам'яті та примирення  – 25; 

До Дня захисту дітей – 38; 

До професійних свят  – 21; 

До Дня знань – 34; 

На поховання – 2; 

Постраждалим від пожежі – 2; 

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, 
поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території  
населених пунктів,  тощо сприяє Програма підтримки КП «Надія» на 2019-2020 

роки; 

Зокрема, за 9 місяців 2019 року комунальному підприємству «Надія» з 
загального фонду  була виділена дотація на суму 3949,5 тис. грн., при планових 
призначеннях на вказаний період 6608,4 тис. грн., в т. ч на оплату праці працівникам 
та нарахування КП «Надія» - 2821,1 тис. грн,  придбання бензину – 99,8 тис грн.,  
послуги з вивезення сміття – 181,4 тис.грн., обслуговування та ремонт вуличного 
освітлення – 110,1 тис. грн., орендна землі – 119,5 тис.грн., придбання обладнання – 

329,9 тис. грн., дорожні знаки – 97,7 тис. грн., обслуговування камер 
відеоспостереження – 63,2 тис.грн., поточний ремонт автомобіля – 6,8 тис.грн., 
охоронні послуги – 120,00 тис.грн. 

Протягом 9 місяців 2019 року, завдяки роботі комунального підприємства, 
були  вирішенні  питання сільської громади: роботи по прибиранню території 
сільської ради загального користування, постійно здійснювався моніторинг роботи 
вуличного освітлення, водопровідно-каналізаційного господарства, обслуговування 
камер відеоспостереження. 
           Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня. 
 

Заступник сільського голови з економічних питань                                          М.В. 
Дудник 

 



 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«12» листопада 2019 року                                                                                № 1053-

VIІ 
 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік» 

Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської 

ради  № 815-VІІ від 22.12.2018 року «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 
2019 рік» за рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного року по 
загальному фонду бюджету у загальній сумі 50000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 50000,00 грн.; 
3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2019 рік у загальній сумі 

50000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків загального фонду бюджету у сумі 
50000,00 грн.  

4. Викласти в новій редакції додатки: 2,3,6 до рішення. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 
охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                        Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до рішення  
сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1053-VІІ від 12.11.2019 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок вільного 
залишку коштів на початок бюджетного року по загальному фонду бюджету у 
становлять загальній сумі 50000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 50000,00 грн.; 
1) На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено оплату 

послуг (крім комунальних) - 50000,00 грн., згідно кошторису програми ремонту та 
будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2019 рік. 
 

Заступник сільського голови з економічних питань                                    М.В. Дудник 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«12» листопада 2019 року                                                                                   № 1054-

VIІ 
 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторис витрат 
Програми Крижанівської сільської ради на 2019 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 



1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 
ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. (Додаток 1); 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію 
з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, 
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас 
О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1  
до рішення 49 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1054-УІІ від 12.11.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми  
ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 
Розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної 
документації; 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення:  
вул. Проектна в с. Ліски   
вул. Миколаївська вздовж 
автодороги Одеса Южний 
Крижанівка  

2019 4400000,00 



Оплата експертизи 
проектно-кошторисної 
документації; 
Оплата авторського 
нагляду за виконанням 
робіт; 
Оплата технічного 
нагляду за виконанням 
робіт; 
Оплата служби 
замовника (дирекції 
будівництва) 
 

Шевченко в с. Ліски 

провулок Лісний с. 
Крижанівка 

вул. Марсельська в с. Ліски 

вул. Українська в с. Ліски 

вул. Лесі Українки в с. Ліски  
вул. Одеська в с. Ліски 

вул. Паустовського в с. Ліски 

вул.. Заболотного до вул.. 
Марсельська в с. Ліски 

Придбання та монтаж 
обладнання для проведення 
диспетчеризації вуличного 
освітлення в с. Крижанівка та 
с. Ліски 

 Оплата послуг приєднання до 
електричних мереж 
вуличного освітлення по 
вулицям с. Крижанівка та с. 
Ліски  
 

 

Секретар сільської ради                                                                           Л.Л. 
Бондаренко                      

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Сорок дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«12» листопада 2019 року                                                                        № 1055-VIІ 
 

 

Про прийняття на баланс мереж водопроводу 

 

Розглянувши колективні заяви жителів вулиці Зелена та вулиці Южна с. Ліски 
Лиманського району Одеської області щодо прийняття безоплатно на баланс в 
комунальну власність мереж водопроводу по вулиці Зелена та вулиці Южна в с. 
Ліски, які були збудовані за власні кошти жителів, керуючись ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 



1. Прийняти безоплатно на баланс в комунальну власність мережі водопроводу 
по вулиці Зелена в с. Ліски Лиманського району Одеської області згідно техніко-

економічних показників об’єкту (додаток №1). 
2. Прийняти безоплатно на баланс в комунальну власність мережі водопроводу 

вулиці Южна в с. Ліски Лиманського району Одеської області згідно техніко-

економічних показників об’єкту (додаток №2). 
3. Головному бухгалтеру Михайловій Т.В. оформити на баланс зазначені у п.1 

та п.2 цього рішення об’єкти. 
4. Сільському голові вжити заходів для проведення капітального ремонту 

зазначених  у п.1 та п.2 цього рішення об’єкти.  

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію 
з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, 
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас 
О.П.) 

 

Сільський голова                                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                  № 1056-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину України Панченко Віктору Анатолійовичу в 
оренду орієнтовною площею 0,040 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Панченко Віктора 
Анатолійовича та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району 
Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки громадянину України Панченко Віктору Анатолійовичу в оренду 



орієнтовною площею 0,040 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури із земель комунальної власності, які перебувають в запасі, 
розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 
сільська рада, сщ. Ліски. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати 
на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.). 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

12 листопада 2019 року                                                                  № 1057-VII 
 

Про надання згоди на прийняття до земель комунальної власності 
територіальної громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Овсака Івана Івановича щодо 
добровільної  передачі права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 

5122783200:01:002:2037 та подані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 142, Земельного 
кодексу України,  ст. 347 Цивільного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати згоду на прийняття до земель комунальної власності територіальної 
громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки загальною площею 1,3558 

га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2037, яка розташована в селі Крижанівка 
Лиманського району Одеської області. 

2. Гр. Овсаку Івану Івановичу  укласти з  Крижанівською сільською радою 
договір про передачу права власності на земельну ділянку площею 1,3558 га, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2037. 



3. Після державної реєстрації права власності використовувати земельну ділянку 

у відповідності до чинної містобудівної документації. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.). 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 
 


